PRIJEDLOG!!!
Na temelju članka 35. stavka 1. podstavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 3. i članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine“ broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Mala
Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije " broj 12/15, 2/18, 3/20, 5/21), Općinsko vijeće
Općine Mala Subotica na 5. sjednici održanoj 31.01.2022. godine, donijelo je
ODLUKU
O DONOŠENJU II. IZMJENA ODLUKE O NAČINU UTVRĐIVANJU PLAĆE, NAKNADE ZA RAD TE DRUGIH
PRAVA I OBVEZA NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA OPĆINE MALA SUBOTICA
Članak 1.
U Odluci o načinu utvrđivanja plaće, naknade za rad te drugih prava i obveza načelnika i
zamjenika načelnika Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/17, 2/19)
u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Koeficijent za obračun plaće načelnika iznosi 3,68.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA
KLASA: 024-05/22-01/1
URBROJ: 2109-10-01-22-__
Mala Subotica, 31.01.2022. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mladen Križaić, dipl.inf.
Prijedlog podnosi član Općinskog vijeća ____.
OBRAZLOŽENJE:
Temelj za donošenje ove odluke je Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine“ broj 28/10) – dalje Zakon.
Plaća općinskog načelnika Općine Mala Subotica, sukladno Zakonu i prema broju stanovnika,
bez uvećanja za radni staž, ne smije se odrediti u iznosu većem od umnoška koeficijenta 4,55 i
osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava
državnih dužnosnika. Osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika, sukladno propisima kojima se
uređuju prava i obveze državnih dužnosnika prema trenutnim propisima iznosi 3.890,00 kuna.
Koeficijenti za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika može iznositi najviše do 85% koeficijenta
općinskog načelnika čiji je zamjenik. Naknade za rad općinskih načelnika i njihovih zamjenika, koji
dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, mogu iznositi najviše do 50% umnoška koeficijenta
za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za
obračun plaće. Predloženim izmjenama Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugih radnih prava
načelnika i zamjenika načelnika Općine Mala Subotica predviđa se povećanje koeficijenta za obračun
plaće načelnika sa 2,99 na 3,68 , temeljem ostvarenih učinaka od početka obnašanja dužnosti.
Usporedba:
Plaće

Načelnik

Osnovica
3.890,00

Postojeća odluka
Koef.
Bruto
2,99
11.631,10

Neto*
7.983,70

Osnovica
3.890,00

Izmjena odluke
Koef.
Bruto
3,68
14.300,00

* Radi se procjeni neto isplate sa faktorom osobnog odbitka 1,00, bez uračunatog staža

Neto*
9.952,00

